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- Ændrede åbningstider

Nu har vi også Østrigsk vin på lager


Efter flere opfordringer har vi taget Grüner Veltliner hjem.
Vi har været så heldige at få kontakt til en lille producent i
Kamtal, Niederösterreich. Mere specifik, så ligger hans vinmarker på de
bedste jorder ved Gobelsburg, ved overgangen til Kremstal.
Til at starte med har vi udvalgt 4 af hans vine
Grüner Veltliner Cavallo 2020
Grüner Veltliner Ried Spiegel 2020
Grüner Veltliner Ried Spiegel Reserve 2020
Pinot Noir and Friends 2019
Det er ikke billige vine, men de er meget elegante og velsmagende.
Her er link til vinene

Kom ned og smag de nye vine

Flytteudsalg
Nu er det tid til at fylde vinkælderen op eller købe ind til din næste
fest
-

Det bliver aldrig billigere
Køb 5 kasser (30 flasker) eller flere af samme vin, og få en rabat på
15%
Køb 10 kasser (60 flasker) eller flere af samme vin, og få en rabat
på 25%
Som mange sikkert har hørt, så har Flensborg planer om at byudvikle
østsiden af havnen. Den endelige dato for hvornår vi skal rykke ud og
flytte til andre lokaler på vestsiden af havnen er endnu ikke fastsat, men
det nærmer sig.
Derfor lægger vi nu ud med et flytteudsalg for at det bliver mere
overkommeligt at flytte.
Gælder så længe lager haves og indtil en ukendt flyttedato
(Gælder også ved allerede nedsatte vine)
Køb ikke katten i sækken. Alle vine kan smages inden køb

Se de 27 vine der er med i udsalget!

Nye åbningstider
Fra den 23. oktober starter vi igen med åbning om lørdagen.
Så fremover er vi at træffe både onsdag fra 11- 13 og lørdag fra 11 - 13

Det var nyhederne for denne gang.
Listen med gode tilbud: Se listen - Tryk her !!!!!
Kurvene er også fyldt op med gode tilbud

Åbningstider :
Åbent for afhentning 8:30 til 14 mandag til torsdag, fredag 8:30 til 12:00
(afhentning udenfor dette tidsrum skal aftales på forhånd)
Vi er der selv hver onsdag fra 11 til 13 og hver lørdag fra 11 til 13.
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Jørgen
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